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 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين
 "باب االعتكاف": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 ،يعنو  مزمموون ل،وا، عاالعتكواف لوموم[ ( سوور  اننبيوا 52)]التََّماِثيُل الَِّتي َأنُتْم َلَهاا َعااِكُفوَ{ }َما َهِذِه  "اللزوم "وهو
عواكفون علوى دروسو،م،  :وه  لفظة متداولة اآلن ع  أيام االختبارات، إذا لومم الالوزب البيووت والمسواجد ليو  ل،وم

 : لموم المسجد لالاعة هللا تعالى.لممه، وتعريفه ع  االصالزح عند أه  العلم :وعكف على كذا
الثزثووة وريوور الثزثووة، المسووجد الحوورام والمسووجد النبوووى والمسووجد انلصووى  والمسووجد جوونم يشووم  جميوود المسوواجد

ِْااي اْلَمَ اااِ ِد جد المسوولمين ع،ووو جوونم اوريرهووا موون مسوو جوونم، [ ( سووور  البقوور 187)]}َواَل ُتَباِشااُووُه{َّ َوَأنااُتْم َعاااِكُفوَ{ 
ما لم يترتب عليه تعالي  لما هو أهوم منوه، عمسوجد ال تقوام عيوه جماعوة  ،يصح االعتكاف ع  أى مسجدععلى هذا 

ال يصووح االعتكوواف عيووه، لموواذاا ننووه إمووا أن يضووالر للخووروذ علووى كوو  صووز ، وهووذا ينوواع  معنووى االعتكوواف، أو 
 واالعتكاف مسنون. ،وصز  الجماعة واجبة ،يلمم عليه ترك الجماعة

، عالووذى يوودخ  مسوومى االعتكوواف اللووموم والووول المكوو عرعنووا أن موون و  "طاعااهللا ت تلااال  اا د للاازوم الم"وهااو 
عيووه ولممووها بعوو  هوو  معنووى هووذا أنووه لوومم المسووجد وعكووف  االمسووجد موود  يسووير ، يجلووم سوواعة ينوووى االعتكوواف

ى، وخوزف موا لكن هذا على خزف ال،ودى النبوو  كلما دخلت المسجد انوى االعتكاف؛ حد نلله،الفق،ا  يقول: ال 
 يقتض  اسم االعتكاف.
ًز علوى حود معموه ال لالاعة هللا تعالى، لالاعة هللا، عمن يلمم المسجد عرارًا من الغريم موث الموم المسجد نى ش  

وال  ،رير مناسب للنووم موا عيوه مكيفواتبيته  اسبة جوه للمك  بع  النام ع ، من يلمم المسجد لمنيسمى معتكفاً 
بلوووموم  -جووو  وعووز-عال،ووودف موون االعتكووواف تفريوو  القلووب هلل  ،أعتكوووف وأنووام مضووبو ل: ، يقووو عوو  أموواكن مريحوووة

أهو  العلوم بو  بعضو،م يور  هوذا مون مقتضوى االعتكواف أنوه ال يوماول عيوه إال الالاعوات الخاصوة يرجح  الاعته، و
إذا  -والسوزم عليوه الصوز -أموا تعلويم العلوم ال يسومى اعتكواف، ولوذا كوان النبو   الزممة من صز  وتزو  وذكر،

اعتكوووف اتخوووذ حجيووور  عووو  المسوووجد، كووو  مووون أراد االعتكووواف يتخوووذ خبوووا  لينعووومل عووون النوووام وينشوووغ  بالعبوووادات 
 الخاصة.

عتعليم العلم ليم مما يؤد  ع  االعتكاف، هذا انص  عو  االعتكواف عنود جمود مون أهو  العلوم، وبعضو،م يقوول: 
عليوه -وشو،ر رمضوان كموا هوو معلووم شو،ر القورآن، والنبو   لالاعة هللا تعالى، وتعلويم العلوم مون أعضو  الالاعوات،

وعوو  العشوور انخيوور، اعتكووف عوو  العشوور موون  ،وعوو  العشوور انواسوو  ،اعتكووف عوو  العشوور انول -الصووز  والسووزم
 شوال، ثم استقر اعتكاعه ع  العشر انخير من رمضان.



عيناجيوه وينالورح وينكسور بوين يديوه  -جو  وعوز-ش،ر رمضان شو،ر القورآن، يخلوو عيوه المعتكوف بر وه  ومعلوم أن
 ذاكرًا له تاليًا لكتابه مصليًا ساجدًا لائمًا.

وموود ذلووك  ،وعضووله عظوويم ،كثيوور موون السوولف إذا جووا  رمضووان عاللوووا التوودريم، تعلوويم النووام الخيوور نفوود متعوودى
ِْيااِه اْلُقااويتج،ووون إلووى لوورا   القوورآن  ،يتركووون التعلوويم شوو،ر ع،ووو [ ( سووور  البقوور 185)]ْوآُ{ }َشااْهُو َوَمَااااَ{ الَّااِذَز ُأنااِزَ  

عوو  بوواب العبوواد  وعوو  بوواب الووتزو  -، و لغنووا عوون السوولف موون ضوور وا عوو  هووذا البوواب القوورآن، لالاعووة هللا تعووالى عيووه
عع  عو  وهذا ثابت عن عثمان وريره يقرأ القرآن ك  ليلة، والشوا ،، تجد الواحد من،مأوعر نصيب -وع  باب الذكر

، وأهو  آن ينبغو  أن يغتونم شو،ر المضواعفاتنن القور  ابت عون كثيور مون السولف؛، هذا ثمر الن،ار مر  وع  اللي  
موون كووان )) ال يفقووه موون لوورأ القوورآن عوو  ألوو  موون ثووز ((  :وحوودي  ((سووبد ))ألوورأ القوورآن عوو  :العلووم يحملووون حوودي 

 ، أما من ارتنم انولات وانممان الفاضلة عز يدخ  ع  هذا.ديدنه ذلك
 سوان عيوه عون جميودنوينقالود اإ ،ا الش،ر العظيم المبارك ينبغ  أن تستغ  اننفوام عو  الالاعوةوعلى هذا ع  هذ

كونوه أيضوًا يعتكوف ويلومم المسوجد   ما أسلفنا اإسوزم ديون التووامن، ننه أيضًا مث العزئق إال ما أوجبه هللا عليه؛
العتكواف عوو  حقوك مفضووول، وأنوت عوو  : اا يقوال لووها مثو  هووذويفوور  عو  الواجبووات ،يضوويد موا تحووت يودهو  ،للعبواد 

 عباد ، ما دمت مشغواًل ع  أدا  الواجبات كنت ع  عباد .
المزحوووق ومكتبوووة هوووذا ال يصوووح االعتكووواف خوووارذ المسوووجد، الغووورف و وعلوووى  ،لوووموم المسوووجد لالاعوووة هللا تعوووالى عيوووه

ن ،المسجد والمنوار  كانوت تفوتح إلوى خوارذ  يقوول أهو  العلوم: إن كانوت تفوتح إلوى المسوجد عحكم،وا حكوم المسوجد، وا 
 المسجد عليست من المسجد، هذا المقرر عند أه  العلم.

أهوو  العلووم علووى أن االعتكوواف سوونة لوويم بواجووب، إال إذا إجموواب بووين محوو   "وهااو  اانهللا ال ي ااب نال بالنااذو"يقووول: 
 هللا عليالعوه(( ))مون نوذر أن ياليود مم اإنسان نفسه بالنوذر وجوب عليوهألمم اإنسان نفسه به ع  نذر ونحوه، إذا أل

ال موا يعتكوفا تقودم لنواعلى هوذا لوو موات وعليوه اعتكواف نوذرو  ينوذرها  أنوه وكوذا كو  الاعوة ،، يعتكوف عنوه وليوه وا 
 ،ننه هو الذى أوجوب ذلوك علوى نفسوه كانوه اسوتدان علوى ذمتوه، عيجوب لضوا  موا عليوه اإنسان يقوم وليه مقامه؛

 ودين هللا آكد. ،ولضا  هللا أحق
ومعلووم أن هوذا مقورون  ،يصوح مون المورأ  عو  كو  مسوجد "ويصا  ما{ الماوأة ْاي كال م ا د ،نذوال ي ب نال بال"

؛ نن ، بوو  نوودب ل،ووا، إذا كانووت الموورأ  ال تفتووتن بالرجووال، وال يفتووتن ب،ووا الرجووال صووح من،ووا االعتكووافبووامن الفتنووة
عليوه الصوز  -د النبو  لكن إذا خش  مون النسوا  التضوييق علوى الرجوال مونعن، كموا منو أم،ات المؤمنين اعتكفن؛

انصوو  عوو  المسوواجد أن،ووا ، عضوويقن علووى الرجووال، و أمواجووه ثووز  سوونوات، كثوورت انخبيووة عوو  المسووجد -والسووزم
لكن مد أمن الفتنة ووجوود [ ( سور  انحماب33)]}َوَقْوَ{ ِْي ُبُيوِتُك{َّ للرجال، وأما المرأ  ع،  مامور  بالقرار ع  بيت،ا 

  .((هللا ))ال تمنعوا إما  هللا بيوت الغير ة ع الفسحة ع  المكان والررب
أو ال تقوام عيوه الجماعوة، لود يقوول لائو :  ،سواً  كان ع  مسجد تقام عيه الجماعة "يص  م{ الموأة ْي كل م  د"

 ،الووذى ال تقووام عيووه الجماعووة هوو  يسوومى مسووجدا نعووم هوو  يسوومى مسووجدا نعووم إذا كانووت معووالم المسووجد عيووه ظوواهر 
عيوه  ، ولم يصو   بدلي  أن مسجد نمر  مسجد إجماعاً  ،ولو نادرًا عإنه يسمى مسجد ،ويصلى عيه ،وأولف ل،ذا انمر

  .ع  السنة، ع،و مسجد إال مر  واحد 



 ؛ نن المرأ  ال تلمم،ا الجماعة.ال يلمم أن يكون مسجد تقام عيه الجماعة "ْي كل م  د"
لوئز  ؛ال يصوح مون الرجو  إال عو  مسوجد تقوام عيوه الجماعوة "يه  ماعاهللاوال يص  م{ الو ل نال ْي م  د تقام ْ"

ذ والووودخول، وهوووذا ينووواع  مسووومى االعتكووواف الوووذى هوووو اللوووموم، أو يوووؤدى إلوووى تووورك يوووؤدى ذلوووك إلوووى تكووورار الخووورو 
  .الجماعة، والجماعة واجبة

 ال تقوام عيوه الجمعوة لمموهلماذاا ننوه إذا اعتكوف عو  مسوجد  "واعتكاْه ْي الم  د الذز تقام ْيه ال ملهللا أْال"
ن كووان خروجوووه أن يخوورذ يوووم الجمعوووة ندا  صووز   الجمعوووة، وكونووه يلووومم المسووجد لموموووًا تامووًا أكمووو  بووز شوووك، وا 

إذا خرجت إلوى الجمعوة  :لصز  الجمعة مستثنًا شرعًا، يعن  لو اعتكف ع  مسجد ال تقام عيه جمعة، ه  نقول له
 لئز يخرذ منه. "واعتكاْه ْي م  د تقام ْيه ال ملهللا أْال"ولذا يقول: بال  اعتكاعكا ال، ع،ذا مستثنى شرعًا، 

ْاي أز م ا د شاا ،  -يعنو  االعتكواف أو الصوز -  وم{ نذو االعتكاف أو الصالة ْي م  د ْله ْللاه ذلا "
لود  ا، هو  ل،وذا المسوجد ميوم  علوى ريوره ميوم  شورعيةنذر شخص أن يعتكف ع  هذا المسجد "نال الم ا د الثالثهللا

، يكوون اعتكاعوه لكن ال يعلق ب،ا أحكام، لد يكوون هنوا عيوه أعووان يعينونوه علوى الخيور ؛كون هناك مميمات الارئةي
لكوون لوويم بووالملمم، عموون نووذر االعتكوواف عوو  هووذا المسووجد لووه أن يعتكووف عوو  أى مسووجد كووان وكووذلك  عيووه أولووى؛
  .الصز 

يم لووه أن يعتكووف بغيووره، إذا نووذر أن يعتكووف عوو  إذا نووذر أن يعتكووف عوو  المسووجد الحوورام لوو "نال الم ااا د الااثال "
لكون ال يجووم لوه أن يعتكوف عو  ريرهموا و  ؛المسجد النبوى لوه أن يعتكوف عو  المسوجد الحورام وعو  المسوجد النبووى 

ذا نووذر أن يعتكووف عوو  المسووجد انلصووى لووه أن يعتكوو عوو  المسووجد  فلوجووود المميووة الشوورعية ل،مووا علووى ريرهمووا، وا 
م اااا د نال ال"ريوووره الثزثوووة، ولوووذا يقوووول:  ولووويم لوووه أن يعتكوووف عووو  ،والمسوووجد انلصوووىالحووورام والمسوووجد النبووووى 

  ."الثالثهللا
{ ناذو ْاي م ا د المديناهللا ْلاه ْللاه ْاي الم ا د الراوام" المسوجد يعنو  و  "ْإذا نذو ْي الم ا د الراوام لزماه، وان

{ نذو ْي الم  "النبوى،  نن،موا أعضو  مون  ؛ا نوذر عيوهمن باب أولى ولوه ععلوه عيمو "األقص  ْله ْلله ْيهما دوان
 المسجد انلصى.

ويوروى عو  ذلوك خبورًا رده ابون مسوعود، المقصوود أنوه يوروى  ،بعض،م يور  أنوه ال اعتكواف إال عو  المسواجد الثزثوة
ال اعتكوواف إال عوو   :وعلووى كوو  حووال علووى لولووه ،عوو  ذلووك خبوورًا أن االعتكوواف ال يصووح إال عوو  المسوواجد الثزثووة

ح الخبور مود أن ابون مسوعود شوكك عيوه، إن صوح الخبور حمو  علوى أنوه ال اعتكواف أكمو  المساجد الثزثة عإن صو
( سوور  187)]}َوَأنُتْم َعااِكُفوَ{ ِْاي اْلَمَ ااِ ِد : -ج  وعز-وأعض  من االعتكاف ع  المساجد الثزثة، مد أن لوله 

 يدل على العموم.[ البقر 
كالصز  والذكر والتزو ، تعلويم العلوم  ،الخاصة الزممةوه  الالاعات  "وي ترب للملتكف االشتغا  بفلل القوب"

علوه يصورف لوه موا ينالبوق علوى أنوه   ال يعاليوه مون الولوت والج،ود موا يجأو مذاكر  العلم إن كان شيئًا يسويرًا بحيو
ال عانصوو  أن االعتكوواف للعبووادات الخاصووة ليتفوورف عيووه عوو  هووذه الليووال  العشوور  ؛اعتكووف ل،ووذا انموور عووز بووام، وا 

  .-ج  وعز-كسار بين يدى هللا لزن



لاال" سوون ))موون حوعوو  الحوودي  الصووحيح ولووو كووان مباحووًا عضووًز عوون المحوورم،  "وا تناااب مااا ال يلنيااه ماا{ قااو  ْو
 ا؛وعو  انولوات الفاضولة وانمواكن الفاضولة وريرهو ،وهذا عام عو  ولوت االعتكواف ((إسزم المر  تركه ما ال يعنيه

ويتاكوود أيضووًا عوو  ولووت االعتكوواف الووذى عوورف اإنسووان عيووه ليكثوور ممووا  ،الفاضوولةلكنووه يتاكوود عوو  انولووات وانموواكن 
ة، عضوًز عون ، واشتغاله بالمباحات يعوله ويحول دونه ودون مماولوة هوذه انعموال العباديو-ج  وعز-يرض  هللا 

 ،رب للعبواد نن مماولة المحرمات نقي  ال،دف الشرع  من االعتكاف، االعتكاف إنما ش كونه يماول المحرمات؛
 وتاكد وشدد ع  حقه العقاب. ،  ما شرب االعتكاف من أجلهيعإذا ماول محرم الترف نق

نن انصو  عو  االعتكواف لوموم  ال يخرذ مون المسوجد هوذا انصو ؛ "وال يخوج م{ الم  د نال لما ال بد له منه"
 ."ال أ{ يشتوطن"عز يجوم له أن يخرذ من المسجد إال لما ال بد له منه  ،للعباد المسجد 

ال يجووم انكو  والشورب عو  المسوجد، عوإذا منود  ،ال بد له منوه الالعوام والشوراب إذا منود مون إدخالوه إلوى المسوجد وا 
 أن نن هووذه ضوورور ، يجوووم لووه أيضوواً  ؛موون دخووول الالعووام والشووراب جووام لووه أن يخوورذ موون المسووجد لياكوو  ويشوورب

 .يخرذ من المسجد لقضا  حاجته
 مون الن،وار، إذا اشوتر  اإنسوان أن يسوتغر  ولتوًا الوويزً  ،ول لائ : العشور انواخور عي،وا دواملد يق "نال أ{ يشتوط"

 ،مقتضووى لووول،م أنووه يجوووم لووه أن يشووتر  ،ويرجوود إليووه عنوود ن،ايووة الوودوام ،يخوورذ موون المسووجد بدايووة الوودوام ،يووداوم
والالاعوات كالصوز  علوى  له أن يشتر  الخروذ لوبع  العبوادات ،ويكون مشتراله رير داخ  ع  ولت االعتكاف

 ، انمر ال يعدوه.، عإذا اشتر  ذلك لهوالمشاركة ع  دعن،ا ،وتشييد الجنائم ،وعياد  المرضى ،الجنائم
، عمثوو  هووذا ال يخوورذ رأسووه إلووى عائشووة لترجلووه -عليووه الصووز  والسووزم-الرسووول  "وال ي ااوز لااه أ{ يباشااو اموأتااه"

وموا أشوبه ذلوك للن،و   ،ولوو بغيور جمواب مون دواعيوه مون تقبيو  ولموم ،لكن ال يجوم له أن يباشور امرأتوه بام به؛
 [ ( سور  البقر 187)] }َواَل ُتَباِشُووُه{َّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَ{ ِْي اْلَمَ اِ دِ الصريح 

{  أ  ع{ المويض"  ،لياكو  ،ليقضو  حاجتوه ،يعن  هو خارذ لحاجته "ليه  از، ولم يلوج عطويقهوغيوه ْي  وان
: موا ذا عوزنا أو صولى بجانبوه شوخص عقوال لوهعقوال: كيوف حوال  ،عواعقوه شوخص ،ال بود لوه منوه ليشرب ندا  ما

 عن عزن، عز بام.
{  أ  ع{ مويض وغيوه ْاي طويقاه ولام يلاوج نلياه  ااز" لكون إذا خورذ  الوذى عو  داخو  المسوجد موا يحتواذ؛ "وان

ولوم يعورذ إليوه  ،لمري  ولم يذهب إليوهعإذا سال عن عزن ا ،وال يخ  هذا باالعتكاف ،لقضا  حاجته انمر يسير
وتشوييد الجنوائم والصوز   ،وعيواد  الموري  ،لكون ميوار  الموري  ال تصوح ؛ ننه ال يخو  باالعتكواف؛جام له ذلك

 ..داخ  المسجد الذى هو عيه.اإنسان، أو تكون الصز  علي،ا إال أن يشتراله 


